
 

OČKOVÁNÍ 

 

 
 
 
Poskytujeme povinné i nadstandardní očkování a očkování považujeme za výborný 
nástroj k individuálnímu i kolektivnímu zdraví. 
 

 

A.) Povinné:  
 

 

INFANRIX HEXA 

 

alt. HEXACIMA 

 

 

proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské mozkové 

obrně, hepatitidě B a Haemophillus influenzae typ B 

 

 začíná se v 9. týdnu věku, podávají se celkem 3 dávky, 

první dvě v rozmezí dvou měsíců, poslední 6 měsíců po 

2. dávce, nejdřív ale v 11. měsíci věku 

2000.- Kč 

 

 

2100,- Kč 

 

povinné očkování, 

hrazené zdravotní 

pojišťovnou* 

M-M-RVAXPRO 

 

alt. PRIORIX 

proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím 

 

1. dávka mezi 13. a 18. měsícem věku, druhá dávka 

mezi 5. a 6. rokem 

900.- Kč 

 

povinné očkování 

hrazené zdravotní 

pojišťovnou* 

BOOSTRIX 

 

alt. ADACEL 

proti záškrtu, tetanu, černému kašli 

 

 jedna dávka mezi 5. a 6. rokem věku 

1000,- Kč 

 

povinné očkování 

hrazené zdravotní 

pojišťovnou* 

ADACEL POLIO 

 

alt. BOOSTRIX POLIO 

proti záškru, tetanu, černému kašli a dětské mozkové 

obrně 

 

jedna dávka mezi 10. a 11. rokem věku 

 

 

povinné očkování 

hrazené zdravotní 

pojišťovnou* 

 

 

 

pozn.: u dětí u kterých bylo očkování zahájeno před rokem 2022 je možné doočkování vakcínami Hexacima, Priorix, Adacel a 

Boostrix Polio dle skladových zásob poskytovatele zdravotních služeb 

 

 

 



B.) Nepovinné/ nadstandardní očkování:  
 

 

Proti invazivním pneumokokovým nákazám  při splnění podmínek, tj. aplikace prvních dvou 

dávek do 7. měsíce věku, plně/ částečně hrazeno 

zdravotní pojišťovnou, dle výběru vakcíny* 

Synflorix (11 valentní vakcína) od 6. týdne 1.200 Kč/ doplatek 0 

Prevenar 13 (13 valentní vakcína) od 6. týdne 1.800 Kč/ doplatek 600 Kč 

Vaxneuvance (15 valentní vakcína) od 6. týdne 2.000 Kč/ doplatek 800 Kč 

Očkování proti meningokokům skupiny B do 12. měsíce a mezi 14.-15 rokem věku plně 

hrazeno zdravotní pojišťovnou* 

Bexsero od 2 měsíců 2200 Kč 

Trumenba od 10ti let 2200 Kč 

Očkování proti meningokokům skupiny A, C, W, Y mezi 1. – 2. rokem a mezi 14.- 15- rokem věku 

plně hrazeno zdravotní pojišťovnou* 

Nimenrix od 6. týdnů 1.400 Kč 

Menveo od 2 let 1.400 Kč 

Menquadfi od roku 1.400 Kč 

Očkování proti rotavirovým nákazám očkování podáváno ústy, tj. per os 

 

Rotarix od 6. týdne 2.000 Kč 

Rotateq od 6. týdne 1.300 Kč 

Očkování proti HPV viru  mezi 13.-14. rokem hrazené zdravotní 

pojišťovnou* 

Cervarix proti HPV 16, 18 způsobující rakovinu děložního 

čípku, anu, penisu, od 9ti let 

1.900 Kč 

Gardasil proti HPV 6, 11, 16, 18 způsobující rakovinu 

děložního čípku, anu, penisu, genitální bradavice, od 9ti let 

3.300 Kč 

 

Gardasil 9 proti HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 způsobující 

rakovinu děložního čípku, anu, penisu, genitální bradavice, od 9ti 

let 

3.600 Kč 

 

Očkování proti žloutence typu A hrazeno pouze za splnění specifických podmínek 

Havrix 720 Junior od 1 roku 1.200 Kč 

Havrix 1440 od 16ti let 1.600 Kč 

Očkování kombinované proti žloutence typu A + B  

Twinrix adult od 16ti let 2.000 Kč 



Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě   

FSME Immun 0,25 ml od 1 roku 1.000 Kč 

FSME Immun 0,5 ml od 16ti let  1.100 Kč 

Očkování proti planým neštovicím  

Varilix od 9ti měsíců 1.800 Kč 

Varivax od 9ti měsíců 1.300 Kč 

Očkování proti chřipce  

VaxigripTetra od 6. měsíce dle aktuálního vývoje ceny 

Fluenz Tetra slizniční vakcína do nosu proti chřipce, od roka dle aktuálního vývoje ceny 

 

 

* při splnění podmínek, část hrazena ze zdravotního pojištění, při očkování v běžném věkovém schématu daným 

pojišťovnou, ceny jsou včetně aplikace 

 

* ceny jsou uvedenou za jednu dávky vakcíny, nutné přičíst cenu za aplikaci 

 

 

 

 

Doplňkové služby: 

 

EMLA/ Mesocain – znecitlivující krém, 30 min. před aplikaci očkovací látky………………100 Kč 

Buzzy - přístroj pro redukci bolesti před aplikací očkovací látky nebo odběrem krve……...100 Kč 

Chladivá náplast……………………………………………………………………………………....60 Kč 

 

 

 

 

...více informací Vám rádi zodpovíme v ordinaci.... 
 


